
Glimrende blade
Udnyt den fulde krop på din nye pensel til at skabe store blade med et twist.

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig i at skabe store blade med en bølget kant, og 
samtidig træner du også din våd-på-våd teknik – denne gang også med glimmer malingen.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Baggrunden: Bland en meget vandet version af
din blå farve og en lilla farve (bland blå og rød).
Mal hele din baggrund med de to farver i et
vandet lag, så lyse som du ønsker. Dup evt. din
køkkenrulle over baggrunden for at løfte lidt af
farven som ekstra effekt. Lad tørre helt. herefter
kan du skitsere stilkene på dine grene ved at
bruge et let tryk på din blyant.

Mens bladet er vådt, dup en mellemtone af den
grønne farve i bunden af bladet, kanterne og lidt i
spidsen. Bland det lidt ind mod midten af bladet.
Dup nu en mørk version af den grønne farve
(blandet med lidt blå) de samme steder, men
med mindre af malingen. Afslut med at duppe
lidt af sølvmalingen ind i midten af bladet – eller
der hvor du ønsker, at bladet bliver lysest.

Start med stilken til venstre (se trin 4). Brug din str. 10 pensel.
Brug spidsen med et let tryk til at male stilken med din grønne
farve. Brug en lys (vandet) version til første ‘lag’ af dit blad. Peg
penslen i den retning bladet skal være og hold i 45 grader. Start
til venstre side af bladet. Læg tryk på penslen, for at bruge hele
dens krop, mens du trækker den op af papiret – mest tryk i
midten af bladet, og løft langsomt trykket mod spidsen af bladet,
hvor du løfter penslen helt. Vrik løbende penslen lidt fra side til
for en bulet kant på bladet. Gentag på højre side af bladet. Udfyld
midterstykket af bladet, hvis der ikke er kommet farve her.

Mal i den ovenstående rækkefølge - eller hvor du synes, at
bladene skal være i dit maleri. Gode råd: 1) For at blende
farverne fint ind, kan du duppe din pensel lidt tør og bruge den
til at blende. 2) For at få mindre sølv blooms, kan du tørre din
pensel helt af, trække den over det område du vil have din sølv
farve for at løfte malingen, og så duppe din sølv farve ind på det
mere tørre område. 3) Brug den mørke og sølv farve som
skygger og lys. 4) Leg med teknikken, prøv og observer!




